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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

3.1 Model Pengembangan 

Model pengembangan yang akan peneliti gunakan adalah model 

ADDIE (Analysis-Design-Development-Implementation-Evaluation). Model 

ini dikembangkan oleh Molenda dan Reiser (2003). Model ini sering 

digunakan untuk menggambarkan pendekatan sistematis untuk 

pengembangan instruksional. Molenda menyatakan “I am satisfied at this 

point to conclude that the ADDIE model is merely a colloquial term used to 

describe a systematic approach to instructional development, virtually 

synonymous with instructional systems development (ISD)”. 

Selain itu, Molenda juga mengatakan bahwa model ADDIE 

merupakan model pembelajaran yang bersifat umum dan sesuai digunakan 

untuk penelitian pengembangan. Ketika digunakan dalam pengembangan, 

proses ini dianggap berurutan tetapi juga interaktif (Molenda, 2003). 

Sejalan dengan pendapat Molenda, Cheung (2016:4) menyatakan 

bahwa ADDIE adalah model yang mudah untuk digunakan dan dapat 

diterapkan dalam kurikulum yang mengajarkan pengetahuan, keterampilan 

ataupun sikap. Cheung menyatakan “The advantage of the ADDIE model is 

that it is simple to use and can be applied to curriculumthat teaches 

knowledge, skills, or attitudes”. 

Selain itu, menurut Mulyatiningsih (2011:5) “model ADDIE adalah 

model yang dianggap lebih rasional dan lebih lengkap dibandingkan dengan 

model lain”. Oleh sebab itu, model ini dapat digunakan untuk berbagai 
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macam bentuk pengembangan produk seperti model, strategi pembelajaran, 

metode pembelajaran, media dan bahan ajar. 

3.2 Prosedur Pengembangan 

 Menurut Branch (2009:2), langkah-langkah pengembangan media 

pembelajaran dengan model ADDIE yaitu: 

                        Gambar 3.1 Bagan Pengembangan Model ADDIE 

                

 Berikut rangkuman dari langkah-langkah model ADDIE. 

Tabel 3.1 Rangkuman Aktivitas Model ADDIE (Mulyatiningsih, 2011) 
Tahap Pengembangan Aktivitas 

Analysis Pra perencanaan: pemikiran tentang produk (model, metode, media, 

bahan ajar) baru yang akan dikembangkan.  

Mengidentifikasi produk yang sesuai dengan sasaran peserta didik, 
tujuan belajar, mengidentifikasi isi/materi pembelajaran, 

mengidentifikasi lingkungan belajar, dan strategi penyampaian dalam 

pembelajaran.  

Design Merancang konsep produk baru di atas kertas. Merancang perangkat 

pengembangan produk baru. Rancangan ditulis untuk masing-masing 

unit pembelajaran. Petunjuk penerapan desain atau pembuatan produk 

ditulis secara rinci. 

Development Mengembangkan perangkat produk (materi/bahan dan alat) yang 

diperlukan dalam pengembangan. Berbasis pada hasil rancangan 

produk, pada tahap ini mulai dibuat produknya (materi/bahan, alat) 

yang sesuai dengan struktur model. Membuat instrumen untuk 

mengukur kinerja produk.  

Implementation Memulai menggunakan produk baru dalam pembelajaran atau 

lingkungan yang nyata. Melihat kembali tujuan-tujuan pengembangan 

produk, interaksi antar peserta didik, serta menanyakan umpan balik 
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awal proses evaluasi  

Evaluation Melihat kembali dampak pembelajaran dengan cara yang kritis. 

Mengukur ketercapaian tujuan pengembangan produk. Mengukur apa 

yang telah mampu dicapai oleh sasaran. Mencari informasi apa saja 

yang dapat membuat peserta didik mencapai hasil dengan baik. 

 

3.2.1 Analysis 

Pada tahap ini, peneliti menganalisis masalah apa yang melatarbelakangi 

munculnya pengembangan media pendidikan ini. Setelah dianalisis masalah, 

maka peneliti perlu menganalisis kelayakan dan syarat-syarat dari LKS yang 

akan dibuat.  

Peneliti juga akan merancang LKS yang sesuai dengan keadaan siswa di 

SMK Negeri 1 Merlung, menyesuaikan LKS dengan tujuan pembelajaran, 

mengidentifikasi materi apa yang akan dimuat dalam LKS tersebut dan 

mendesain struktur penulisan di dalam LKS tersebut. 

3.2.2 Design 

Di dalam tahap ini, peneliti akan merealisasikan hal yang telah dianalisis. 

Peneliti akan membuat hal yang dibutuhkan. Langkah-langkah pada tahap ini 

adalah sebagai berikut. 

a. Menyusun peta kebutuhan LKS. 

b. Menentukan judul-judul LKS. 

Judul LKS ditentukan berdasarkan kompetensi dasar, indikator-indikator, dan 

materi pembelajaran yang tercantum dalam kurikulum. Adapun judul-judul 
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LKS pada penelitian ini yaitu: (a) Struktur teks eksposisi (b) Kaidah 

kebahasaan teks eksposisi. 

c. Penulisan draft LKS 

Penulisan draft LKS dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut. 

a) Perumusan kompetensi dasar yang harus dikuasai 

b) Menentukan bentuk penilaian 

c) Penyusunan materi 

3.2.3 Development 

Pada tahap ini, LKS akan mulai dikembang oleh peneliti sesuai desain yang 

telah ditetapkan, setelah itu LKS yang telah dibuat akan divalidasi oleh ahli 

materi dan ahli media. Jika LKS yang dibuat belum mencapai kriteria positif, 

maka peneliti akan merevisi LKS sesuai saran dari ahli media dan ahli materi. 

Setelah LKS dikatakan positif, maka peneliti akan mengujicobakannya 

kepada guru bahasa Indonesia dan siswa X AP.  

3.2.4 Implementation 

Pada tahap ini, akan diadakan uji coba LKS kepada guru bahasa Indonesia 

dan siswa di kelas X AP SMK Negeri 1 Merlung. Diimplementasikan LKS 

yang telah dikembangkan pada situasi yang nyata yaitu di kelas. Selama 

implementasi, LKS yang telah dikembangkan diterapkan pada kondisi yang 

sebenarnya. Materi disampaikan sesuai dengan LKS yang dikembangkan.  
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3.2.5 Evaluation 

Evaluasi dilakukan dalam bentuk evaluasi formatif. Evaluation formatif 

dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka (mingguan). Hasil evaluasi 

digunakan untuk memberi umpan balik kepada pihak pengguna LKS. Revisi 

dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat 

dipenuhi oleh LKS tersebut. 

3.3 Uji Coba Produk 

3.3.1 Desain Uji Coba 

Menurut Putra (2015) tahapan uji coba pada penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut. 

3.3.1.1 Uji Coba Ahli Media Pendidikan, Ahli Materi dan Guru Bahasa 

Indonesia 

Pada tahap ini, ahli media dan ahli materi memberikan tanggapan terhadap 

LKS tersebut. Guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 

Merlung juga memberikan tanggapan terhadap LKS ini. 

3.3.1.2 Merevisi Media Pendidikan 

Setelah melakukan uji coba kepada ahli media, ahli materi dan guru 

bahasa Indonesia, peneliti melakukan revisi terhadap produk yang 

dikembangkan apabila ada kekurangan dari LKS yang dibuat. Apabila 

sudah sampai pada kriteria LKS yang positif, maka tidak perlu dilakukan 

revisi. Uji coba dilanjutkan kepada uji coba empiris. 
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3.3.1.3 Uji Coba Empiris Pertama  

Uji coba ini dilakukan di kelas yang akan dikembangkan media 

pendidikannya. Uji coba empiris pertama ini dilakukan dengan uji coba 

terbatas yang siswanya diambil dengan menggunakan teknik sampel 

random atau acak. 

3.3.1.4 Revisi Produk dan Uji Coba Empiris Lanjutan 

Tahap ini dilakukan oleh peneliti apabila pada saat uji coba empiris 

pertama, LKS yang dikembangkan tidak memiliki kriteria yang positif 

sehingga masih belum bisa digunakan di kelas tersebut. 

3.3.2 Subjek Coba 

Kegiatan uji coba adalah bagian dari proses pengembangan, 

sehingga hasil dari uji coba menjadi bahan untuk menyempurnakan produk 

berupa LKS. Subjek uji coba adalah 1 ahli media, 1 ahli materi, 1 guru 

bahasa Indonesia dan 5 siswa di kelas X AP. 

3.3.3 Jenis Data 

Data pada penelitian ini berupa skor hasil validitas oleh ahli 

media dan ahli materi. Lalu datanya juga berupa skor tanggapan ahli 

media, ahli materi, guru bahasa Indonesia, dan 5 siswa kelas X AP 

berkaitan dengan format dan penggunaan LKS. 
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3.3.4 Instrumen Pengumpul Data 

     Instrumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

angket atau kuisioner. Sesuai dengan kajian pustaka yang telah peneliti 

jelaskan, indikator pembuatan angket terdiri dari syarat didaktik, syarat 

konstruksi, dan syarat teknik. Adapun kisi-kisi angket validasi dan 

tanggapan untuk ahli media dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Angket Validasi Ahli Media 
Variabel Indikator Deskriptor 

(1) (2) (3) 

 

 

 

 

 

LKS dengan 

materi struktur 

kaidah 

kebahasaan 

teks eksposisi. 

 

 

 

 

Syarat-syarat 

Didaktik 

Mengajak siswa aktif dalam proses 

pembelajaran 

Memberi penekanan pada proses untuk 

menemukan konsep 

Memiliki variasi stimulus melalui berbagai 

media dan kegiatan siswa 

Dapat mengembangkan kemampuan 

komunikasi sosial, emosional, moral, dan 

estetika pada diri siswa 

Pengalaman belajar ditentukan oleh tujuan 

pengembangan pribadi 

 

Syarat-syarat 

konstruksi 

Menggunakan bahasa yang sesuai dengan 

tingkat kedewasaan anak 

Menggunakan struktur kalimat yang jelas 

Menyediakan ruangan yang cukup untuk 

memberi keleluasaan pada siswa untuk 

menulis maupun menggambar pada LKS 

Menggunakan kalimat yang sederhana dan 

pendek 

Gunakan lebih banyak ilustrasi daripada kata-
kata 

Dapat digunakan anak-anak, baik yang lamban 

maupun yang cepat 

Memiliki tujuan yang jelas serta bermanfaat 

sebagai sumber motivasi 

Mempunyai identitas untuk memudahkan 

administrasi 

 

Syarat-syarat 

teknik 

Penggunaan tulisan yang baik 

Penggunaan gambar yang baik 

Memberikan tampilan LKS yang menarik 

Sedangkan menurut Sugiarto, dkk (Fajrian, 2016:35) “respon/tanggapan 

terhadap LKS mengacu pada tiga kriteria penilaian yaitu : (1) penyajian LKS; 

(2) bahasa LKS; dan (3) ketertarikan siswa”. Adapun kisi-kisi angket validasi 
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untuk ahli materi dan tanggapan untuk guru serta siswa dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Angket Validasi Ahli Materi 
Variabel Indikator Deskriptor 

(1) (2) (3) 

 

 

 

 
 

LKS dengan 

materi struktur 

kaidah 

kebahasaan 

teks eksposisi. 

 

 

 

 
Penyajian LKS 

Kemudahan materi pada LKS untuk dipahami. 

Kesesuaian seluruh konsep pada LKS dengan 

materi yang diajarkan. 

Kesesuaian soal-soal pada LKS dengan tujuan 

pembelajaran. 

Kejelasan, keruntutan, dan keterpaduan 

prosedur dan petunjuk kegiatan pada LKS. 

Kegunaan gambar pada LKS untuk membantu 
pengerjaan LKS. 

Daya tarik kombinasi warna dalam LKS. 

 

Bahasa LKS 

Kemudahan susunan kalimat untuk dipahami. 

Ketepatan penggunaan bahasa pada LKS. 

Kemudahan istilah pada LKS untuk dipahami. 

 

Ketertarikan Siswa 

Kemampuan LKS dalam menjadikan kegiatan 

pembelajaran jadi terasa lebih cepat. 

Kemampuan LKS dalam memotivasi siswa 

Bimbingan guru dalam mengarahkan 

penggunaan LKS. 

Angket tersebut juga akan memuat komentar umum dari ahli materi, guru 

bahasa Indonesia dan siswa di SMK Negeri 1 Merlung. 

Pada tahap ini, peneliti menggunakan angket tertutup dimana 

responden yang dalam hal ini adalah siswa akan diberikan beberapa jawaban 

alternatif yang menggunakan skala penilaian. Skala yang peneliti gunakan 

adalah skala Likert. Skala ini juga disebut juga a summated rating scale, yang 

mengukur sikap terhadap suatu hal yang diungkapkan melalui serangkaian 

pernyataan tentang sesuatu kecenderungan, sesuatu hal, objek, keadaan, dan 

sebagainya serta menanyakan kepada responden untuk memberikan jawaban 

apakah responden sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat 

tidak setuju. Dari berbagai pernyataan setuju atau tidak setuju tersebut 

selanjutnya dijumlahkan dalam bentuk angka. 
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Setyosari (2015:234) mengemukakan: 

dalam skala Likert, untuk menentukan skor atau nilai 

terhadap suatu pernyataan yang diajukan kepada responden, 

biasanya yang menunjukan kecenderungan positif, misalnya 

sangat setuju (SS) diberi skor 5, setuju (S) 4, ragu-ragu (R) 3, 

tidak setuju (TS) 2 dan sangat tidak setuju (STS) 1. 

Sebaliknya, respon yang menunjukan negatif, misalnya 

sangat setuju (SS) diberi skor 1, setuju (S) 2, ragu-ragu (R) 3, 

tidak setuju (TS) 4 dan sangat tidak setuju (STS) 5.  

Instrumen dihitung dengan menggunakan jumlah skor kriterium. 

Untuk menentukan kategori tanggapan yang diberikan ahli media, ahli materi, 

guru bahasa Indonesia, dan siswa terhadap suatu kriteria dilakukan dengan cara 

mencocokkan hasil persentase rata-rata tanggapan dengan kriteria positif  

menurut Khabibah (Fajrian, 2016:48) yaitu sebagai berikut ini. 

Tabel 3.4 Tingkat Kriteria Tanggapan 

No. Persentase Tingkat Kevalidan 

dan Kepraktisan 

Keterangan 

1. 85 % ≤ RS  Sangat Positif LKS bisa langsung digunakan di 

kelas X AP SMK Negeri 1 Merlung 

2. 70 % ≤ RS < 85 %

  

Positif LKS bisa digunakan di kelas X AP 

SMK Negeri 1 Merlung, tetapi 

memerlukan sedikit revisi 

3. 50% ≤ RS < 70%

  

Kurang Positif LKS bisa digunakan di kelas X AP 

SMK Negeri 1 Merlung, tetapi 

memerlukan banyak revisi 

4. RS < 50%  Tidak Positif LKS tidak bisa digunakan di kelas X 

AP SMK Negeri 1 Merlung 

 

3.3.5 Analisis Data 

     Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik 

deskriptif kuantitatif. Analisis statistik dipakai karena penelitian ini 

berurusan dengan data yang berupa angka-angka (kuantitatif). Menurut 
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Mahendra (2012:14) rumus yang digunakan untuk mengolah data yang 

berupa angka tersebut adalah sebagai berikut. 

Persentase = 
 X

 Xi
 × 100 % 

Keterangan: 

  X  = jumlah keseluruhan jawaban 

 Xi  = jumlah seluruh item angket × bobot tertinggi 

Selanjutnya untuk menghitung persentase keseluruhan subjek digunakan 

rumus: 

Persentase  = 
F

N
 

Keterangan: 

 F = jumlah persentase keseluruhan subjek 

 N = banyak subjek 

 

 

 

 


